
Posudek bakalářské práce 

Barbora Jelínková: Hip hop, město a identita: Rap jako postindustriální městská zkušenost na 

příkladu vybraných alb 

 

K pracím podobného tematického zaměření přistupuji vždy se značnou obezřetností, zejména jde-li o 

práci bakalářskou. Čeká je totiž řada úskalí: složitá multidisciplinární problematika, rozsah cizojazyčné 

literatury, jazyková a metodologická náročnost empirické analýzy a sporný potenciál z hlediska 

přínosu (v podobě otázky, nakolik může pražský příslušník střední třídy porozumět raperům z Bronxu, 

nechce-li vše chápat pouze v rovině jakési exotické exkluzivity). Předem ovšem musím konstatovat, 

že tyto skeptické představy vzaly při četbě práce brzy za své. 

Práce samozřejmě musí navazovat na již existující zdroje, činí tak přehledně, poučeně a bez 

zjednodušení. Také v úvodních teoretických pasážích se vyrovnává s nelehkým úkolem představit 

školu kulturních studií. Zde jenom na okraj poznamenávám, že jde o významný směr v kriminologii, 

ostatně i popis ghetoizace by bylo možno spojit s rozsáhlou diskuzí o teorii rozbitých oken nebo 

politik nulové tolerance. Nicméně autorčin popis situace je dostatečně přesný i bez těchto odboček. 

Na druhé straně by bylo dobré jasněji naznačit, v čem jsou třeba rešeršované práce (i ty české) 

limitované (32). 

Pokud jde o otázky k obhajobě, zformulovala si ji autorka sama na s. 30 píšíc: „Souběžně se dobový 

kontext s nástupem nového tisíciletí mění a není pro účely práce podstatný, proto mu nebudu 

věnovat prostor.“ Proč tedy psát o něčem až s dvacetiletým odstupem? 

V závěrech pak není zřetelněji rozlišeno, nakolik se autorčin výběr alb lišil od toho „oficiálního“. 

Práce je psána kultivovaným a přesným jazykem, našel jsem jen málo převážně drobných 

nedůsledností (některé ovšem drsné – „bell hooks“ na s. 31). Splňuje nároky kladené na tento typ 

prací, přitom z hlediska obsahu a hloubky zpracování je vysoce přesahuje. Jde o práci zajímavou a 

přínosnou. Z hlediska formální klasifikace pak přece jen výbornou. 
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